
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA FEMINITZACIÓ DE L’ESPORT I 

L’ACTIVITAT FÍSICA A TERRASSA. 

 

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, 

d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic 

Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de 

resolució al Ple d’aquesta Corporació: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

L’esport femení és una de les concrecions de l’expressió del dret a la igualtat i a la 

llibertat de totes les dones envers l’autonomia dels seus cossos, també una expressió 

del dret a la inclusió en l’espai públic, independentment de la seva condició social, 

edat, origen procedència, orientació, identitat sexual, etcètera. 

Existeixen diferències de gènere en la practica esportiva entre homes i dones. Segons 

l’enquesta “Hàbits esportius de la població adulta de Barcelona (2017)” el 69,2% de 

les dones fan exercici enfront del 74,4 % dels homes. Aquest informe, ressalta un 

notable increment de la pràctica esportiva de 16 punts en quatre anys. No obstant, i 

segons el Consell Català de l’Esport hi ha una diferència del 10% entre nois (78%) i 

noies (68%) menors de 16 anys que a mesura que es fan grans, disminueix i, a partir 

de 65 anys, sovint es dona el cas que practiquen esport més les dones que els homes. 

També existeix un gradient segons posició socioeconòmica en la que mentre que el 

67,6% de les persones amb estudis universitaris practiquen esport, tan sols el 22% 

dels que compten amb estudis de primària ho fan.  

Per tal d’avaluar les necessitats en la pràctica esportiva i de l’activitat física, el març de 

2017 el Ple va aprovar una resolució per la promoció i visualització de l'esport femení 

en la que s’acordava entre altres coses, realitzar una enquesta sobre hàbits esportius 

de les dones de la ciutat i incorporar-ne els seus resultats als futurs plans 

d'equipaments esportius i a les diferents accions de promoció de l'esport de la ciutat 

amb especial atenció a aquelles dirigides a nenes i joves. No obstant, 18 mesos més 

tard no s’ha implementat cap dels acords aprovats i per aquesta raó s’utilitzen les 

dades d’enquestes a Barcelona o Catalunya. 

Entre la població adulta de Barcelona, caminar es manté en el primer lloc amb un 

30,3% dels enquestats, mentre que la natació és el segon esport més practicat amb el 

20,1%. Sortir a córrer continua en el tercer lloc amb un 16,5%, seguit de l'ús d'aparells 

cardiovasculars (15,2%) o musculació (8,8%), excursionisme (6,9%), ioga (6,8 %), 

futbol (6,8%) i ciclisme (6,5%). Segons l’informe “L’esport a Catalunya. 10 anys” de 

l’Observatori Català de l’Esport 2006-2016, també existeixen diferències importants en 

el tipus d’esports que es practica entre els menors de 16 anys. “Mentre que els nois 

practiquen futbol (34.6%), basquetbol (10.4%), arts marcials (7.1%), natació (6.7%) i 

atletisme (4.9%), les noies practiquen dansa (19.9%), natació (10.8%), basquetbol 

(9.2%), activitats de gimnàs (6.5%), gimnàstica (6.2%) i patinatge (6.1%) 

majoritàriament.” 



Segons les dades proporcionades pel Servei d’esports de l’Ajuntament de Terrassa, 

un 81% dels usos esportius dels equipaments esportius de titularitat pública a 

Terrassa la fan els homes, amb 938.002 usos d’homes i 212.961 de dones. Si tenim 

en compte el finançament de l’activitat esportiva, segons la mateixa font, es destina el 

79% del pressupost municipal a l’activitat esportiva als homes, amb 1,371.952€ 

per als homes i 359.827€ per a les dones. D’aquesta activitat esportiva que es finança 

amb fons municipals, 17 entitats esportives subvencionades no tenen cap dona 

usuària i s’enduen el 23% del pressupost municipal.  En quant a l’activitat 

finançada, trobem sobrefinançament dels esports masculinitzats, emportant-se un 

34,5% del pressupost el futbol (94% d’usuaris homes), un 21% el multiesport (70% 

homes), el 9,3% l’atletisme (69% homes) i el 8,1% el bàsquet (65% homes). 

Destaquem no obstant, aquelles activitats que compten amb una major paritat d’usos 

com ara el voleibol (51% usos de dones), la natació (50%), l’hockey herba (47%), 

l’hockey patins (46%) o amb un públic clarament femení com ara el patinatge (93% 

usos de dones) i les majorettes (100%). Amb aquestes activitats esportives paritàries o 

feminitzades ens gastem tan sols el 7% del pressupost municipal (146.939€). A l’altre 

extrem, trobem el frontennis (1% usos de dones), petanca (2%), pilota mà (2%) futbol 

(4%), tennis (5%), tir amb arc (6%), futbet (9%), futbol sala (9%) i padbol 10%).   

Les dades que s’han detallat mostren que tot i que les dones realitzen menys exercici 

físic que els homes, la ciutat no desenvolupa unes polítiques per tal de combatre 

aquesta desigualtat, sinó que agreugem aquesta discriminació dedicant el 79% del 

pressupost municipal a l’activitat esportiva dels homes, segons el propi servei. Davant 

aquesta greu situació, cal posar en marxa una sèrie de mesures urgents per revertir la 

situació de desigualtat. 

Més enllà, cal considerar l’esport com una eina per la transmissió de valors amb la 

finalitat de superar prejudicis i estereotips socials que limiten la pràctica esportiva de 

les dones i dels homes a l’hora de desenvolupar tot el seu potencial individual. 

Per les raons exposades, proposem al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següents 

 

ACORDS: 

 

Primer. Afirmar el compromís de l’Ajuntament de Terrassa per a que la practica 

esportiva i l’activitat física a la nostra ciutat siguin paritàries. Amb aquesta voluntat, 

s’expressar el compromís de que els recursos destinats tant en el finançament de les 

entitats, en les activitats que promou l’Ajuntament, així com, en l’ús dels espais públics 

es distribueixin de manera paritària.  

Segon. Elaborar informes anuals que monitoritzin l’evolució dels recursos destinats i 

dels usos entre homes i dones. 

Tercer. Elaborar, en un màxim de 6 mesos, un informe de necessitats amb les entitats 

esportives de la ciutat que ofereixen activitats més feminitzades (amb major 

participació de dones) per tal que es prioritzin en l’ocupació d’espais, condicions 

horàries, ajuts econòmics, entre d’altres. 

Quart. Iniciar un programa d’activitat física en dones amb la participació del Servei de 

Salut i comunitat i el Servei d’esports. Aquest programa ha de promoure i dotar de 

recursos la promoció i realització d’activitats física i esportiva entre les dones, tant en 



l’edat escolar com entre  joves i adultes. A més, potenciar i incrementar els recursos 

de les activitats més feminitzades del programa ja existent “Mou-te”. 

Cinquè. Estudiar la possibilitat de realitzar sessions cardiovasculars (ioga, zumba, 

pilates, marxa nòrdica, etc) gratuïtes o de baix cost en els parcs i/o en les instal·lacions 

esportives públiques de la ciutat. Estudiar la possibilitat d’establir convenis de 

col·laboració amb centres esportius privats per a oferir activitats en zones properes a 

la ciutadania. 

Sisè. Introduir un criteri de priorització per la concessió d’ajuts a les entitats esportives 

de la ciutat  que posi en valor tant el nombre de dones usuàries dels serveis (relatiu i 

absolut) com les actuacions concretes que preveu portar a terme l’entitat per tal de 

promoure l’activitat esportiva entre les dones. 

Setè. Elaborar mitjançant el Servei de Polítiques de Gènere i en el Marc del Consell de 

l’esport de Terrassa un decàleg de bones pràctiques a les quals les entitats del 

sistema esportiu i les entitats organitzadores d’esdeveniments esportius es puguin 

adherir i fer-les visibles. 

Vuitè. Sol·licitar l’acompliment en un termini màxim de 6 mesos dels 4 acords aprovats 

per aquest Ple al març del 2017 i continguts en la Proposta de resolució per la 

promoció i visualització de l'esport femení de competició. 

 

 

A Terrassa, 20 de març de 2018 


